
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
PRIVIND ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI 

 
 
 
 

Subsemnatul …………………………………….., reprezentant legal al solicitantului 
………………………, identificat prin CIF/CUI …………………….., cu sediul în ………………….……., 
județul ………………………….., solicitant în cadrul proiectului:  
“…………………..……………………………………………………………………………………………………………….”  
depus la GAL CETATEA BUCOVINEI, pe măsura 3/3A , declarăm pe propria răspundere că: 
 

▭ nu suntem solicitanți/ beneficiari, după caz, înregistrați în registrul 
debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care nu 
achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare. 
 
 

 

 
  

Declarăm că nerealitatea oricărui aspect din cele declarate mai sus conduce la  
neincheierea contractului de finantare.   
 
Data ……………….. 
 

Responsabil legal  
Nume și prenume  

……………………………………… 
 

Semnatura  
…………………………… 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI FINANȚĂRII 
PRIVIND PROVENIENȚA GRUPULUI ȚINTĂ 

 
Subsemnatul …………………………………….., reprezentant legal al solicitantului ………………………, 

identificat prin CIF/CUI …………………….., cu sediul în ………………….……., județul ………………………….., solicitant în 
cadrul proiectului: 
“…………………..……………………………………………………………………………………………………………………..” 
depus la GAL CETATEA BUCOVINEI, pe măsura 3/3A, declarăm pe propria răspundere că: 
 
 Participanții la acțiuni vor fi fermieri și/sau grupuri de fermieri procesatori din teritoriul GAL 

CETATEA BUCOVINEI  
 Ne angajăm să solicităm în vederea încadrării corecte în grupul țintă o serie de documente: 

• act de identitate, 

• certificat de înregistrare ONRC/ certificat constatator ONRC și, după caz, 
• documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea 

exploatației la APIA sau la Registrul agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA 
sau circumscripția veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de 
înscriere la APIA, etc.  

 
 

Se pot solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea corectă în 
grupul țintă. 
 

Menționăm că furnizarea acţiunilor se va realiza pe baza acceptului fermierului/procesatorului fără 
discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.  

Grupul țintă trebuie să aibă în vedere îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor de eligibilitate 
menționate mai sus.  

Lipsa îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor de eligibilitate a grupului țintă va conduce la 
nevalidarea acțiunilor derulate de beneficiar. 
 

Declarăm că înțelegem că nerespectarea acestui angajament poate conduce la rezilierea contractului 
de finanțare de către AFIR. 
 

Data ……………….. 
 

Responsabil legal 
Nume și prenume 

……………………………………… 
Semnatura  

…………………………… 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  
PRIVITOR LA RESPECTAREA ESTIMĂRILOR DE REZULTAT ALE PROIECTULUI 

 
 
 Subsemnatul…………......................…………………………......................, reprezentant  legal al
 solicitantului …………......................……………, identificat prin CIF/CUI ………............…………….., cu 
sediul în ……...…………….……., județul ………………………….., solicitant în cadrul proiectului: 
“…………………..………………………………………………………………………………………………………………………”  
depus la GAL CETATEA BUCOVINEI, pe măsura 3/3A , declarăm pe propria răspundere că: 
 
 Ne angajăm să respectăm rezultatele estimate ale proiectului, așa cum au fost 

prezentate în Cererea de Finanțare: 
 

 
•  realizare dosare de candidatură pentru schema de calitate 
 

▭ realizare 1 dosar de candidatură 
▭ realizare a mai mult de 1 dosar de candidatură 

 
Declarăm că înțelegem că nerespectarea acestui angajament poate conduce la 

rezilierea contractului de finanțare de către AFIR. 
 

Data ……………….. 
 

Responsabil legal  
Nume și prenume  

……………………………………… 
 

Semnatura  
…………………………… 



DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND ANGAJAMENTUL DE 
RAPORTARE CĂTRE GAL CETATEA BUCOVINEI 

 
 
 
 
 
Subsemnatul …………………………………….., reprezentant legal al solicitantului ………………………,  
identificat prin CIF/CUI …………………….., cu sediul în ………………….……., județul …………………..,  
solicitant în cadrul proiectului:  
“…………………..……………………………………………………………………………………………………………….”  
depus la GAL CETATEA BUCOVINEI, pe măsura 3/3A, declar pe propria răspundere că mă 
angajez ca, după semnarea contractului de finanțare cu AFIR, voi transmite către GAL:  
• Copia Contractului/Deciziei de finanțare semnata  cu AFIR 
• Copia Actelor Adiționale la contract încheiate cu AFIR 
• Copia Notificărilor de plată emise de AFIR, pentru plățile efectuate către noi, în 
cadrul proiectului sus menționat  
• Cererile de plată, în vederea verificării conformități acestora, înainte de depunerea 
la OJFIR/CRFIR 
 
Declar că mă angajez, în perioada de implementare a proiectului sus menționat:  

-să permit accesul reprezentanților GAL CETATEA BUCOVINEI la locul de realizare a 
investiției, în vederea monitorizării progresului proiectului  
-să pun la dispoziția reprezentanților GAL CETATEA BUCOVINEI documentele 
solicitate (privitoare la acțiunile prevăzute în Studiul de Fezabilitate), în vederea 
monitorizării implementării proiectului  
-să semnez Raportul semestrial de progres al proiectului, întocmit în urma vizitei pe 
teren a reprezentanților GAL 

 
Vizitele de monitorizare pe teren a implementării proiectului vor fi anunțate de GAL cu 
minim 3 zile înainte. 
 
DATA…………....… 
 

NUME PRENUME  
…………………………………………..  

SEMNATURA  
…………………………………………. 



DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu sediul in Știrbei Vodă nr. 43, București, 

Sector 1, telefon 021.315.67.79 colectează și prelucrează date cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date. 
 

Prin acest document, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale informează 
persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste 
date și despre drepturile care li se cuvin. 
 

a)  Date de contact 
 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
 
Adresa: Știrbei Vodă nr. 43, București, Sector 1 
 
Număr de telefon: 021.315.67.79 
 

b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 
 
E-mail: dpo@afir.info 
 
Adresa: Știrbei Vodă nr. 43, București, Sector 1 
 
Număr de telefon: 031.860.27.33 
 

c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 
 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale colectează date cu caracter personal, pe 
care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară 
(plata) și monitorizare pentru PNDR, raportare, recuperare debite, precum și cea de 
monitorizare ex-post pentru Programul SAPARD, în conformitate cu OUG nr. 41/2014 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin 
reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 
43/2015. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru 
următoarele: 

mailto:dpo@afir.info


• primirea cererilor de finanțare;  
• verificarea cererilor de finanțare;  
• selectarea proiectelor finanțate;  
• stabilirea obligațiilor contractuale;  
• efectuarea vizitelor pe teren;  
• verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;  
• raportarea progresului măsurilor;  
• autorizarea plății către beneficiari;  
• efectuarea plății către beneficiari;  
• înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;  
• managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor;  
• informare și promovare a PNDR. 

 
Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, și 

prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură 
cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, 
comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți. 
 

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal 
 

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, 
după caz, următoarelor categorii de destinatari: 
 

• Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în 
procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de 
servicii de consultanță etc.),  

• Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFIR a 
încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de 
legislația europeană și națională,  

• Comisia Europeană, în scopul monitorizării și controlului privind Programele SAPARD și 
PNDR. 

 
e) Transferul datelor în afara țării 

 
Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia 

Europeană, conform legislației europene aplicabile. 
 

f) Perioada stocării datelor 
 

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este 
necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, 
respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, 
și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale 
altor persoane). 



g)  Drepturile persoanei vizate 
 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Agenția 
pentru  

Finanțarea Investițiilor Rurale au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu: 
 

• dreptul de acces;  
• dreptul la rectificarea datelor;  
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");  
• dreptul la restricționarea prelucrării;  
• dreptul la portabilitatea datelor;  
• dreptul la opoziție;  
• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de 

profiluri;  
• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau 

promovare;  
• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal;  
• dreptul la o cale de atac judiciară;  
• dreptul de a fi notificat de către operator. 

 
Prin prezenta, declar că am fost informat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentant Legal 
 
(Nume/prenume) 
 
....................................... 
 
Semnatura………………….. 
 
Data ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE  
privind condițiile artificiale 

 
Solicitantul …………....................................................……………….................., prin reprezentant 

legal ………….………............................................................……….................., in vederea obtinerii 

unei asistente financiare nerambursabila prin programul FEADR pentru proiectul intitulat 

...................................................................................................................................................., 

aferent masurii ...................................................................................................., cunoscand 

prevederile legii penale cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere 

urmatoarele:  

 

 Imi asum si voi respecta faptul ca: un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe 

proiecte (mai multe proiecte distincte, nu acelasi proiect) de servicii si investitii in cadrul 

submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, 

cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale programului, 

respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial 

conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare.  

 

 Nu creez, in mod artificial, conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul 

masurilor PNDR 2014‐2020 si imi asum faptul ca, in situatia in care, in orice etapa de derulare a 

proiectului pentru care solicit finantare, se constata crearea de conditii artificiale, proiectul va fi 

declarat neeligibil si se va proceda la recuperarea sprijinului financiar, daca s‐au efectuat plati.  

 Proiectul pentru care solicit finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Cetatea 

Bucovinei :  

 

▭ A fost depus in cadrul altei masuri din PNDR si se afla in evaluare/a fost declarat eligibil.  

▭ A fost depus in cadrul altei masuri din PNDR, dar a fost fost retras/ neconform/ neeligibil/ 

respins/ neadmis la finantare.  



▭ Nu a fost depus in cadrul altei masuri din PNDR.  

 Daca proiectul pentru care solicit finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

„Cetatea Bucovinei” va fi selectat, ma angajez sa informez GAL cu privire la sumele autorizate si 

rambursate in cadrul proiectului, pentru toate cererile de plata aferente proiectului, dupa 

primirea de la AFIR a Notificarii cu privire la confirmarea plații, in termen de maximum 5 zile.  

 Daca proiectul pentru care solicit finantare la nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala „ 

Cetatea Bucovinei” va fi selectat, ma angajez sa furnizez Asociatiei Grupul de Actiune Locala „ 

Cetatea Bucovinei” orice document sau informatie in masura sa ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenti proiectului.  

 

Data _____________________________  

Semnatura reprezentant legal si stampila (după caz) -[vezi persoanele juridice de drept public] 

 

 


